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Concept de dato 23 april 2020 
Concept uitsluitend bedoeld voor 
discussiedoeleinden 
 
Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in 
de tekst verzoeken wij u tijdig voor het passeren van de akte 
contact met de behandelaar op te nemen via telefoonnummer 

(075) 681 80 80. 
 
 

 
67545BB 
 

STATUTENWIJZIGING 
 
annex: notulen algemene ledenvergadering; 
 
Heden, *, verscheen voor mij, *Mr. Vincentius Johannes Maria Bos, *Mr. Hendrik 
Jan Jacobs, notaris te Zaanstad: 
*, 
te dezen handelende als vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de 
vereniging: DE ZAANSCHE MOLEN, statutair gevestigd te Zaanstad, 
kantoorhoudende en postadres Museumlaan 18 te 1541 LP Koog aan de Zaan, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 40617195, 
hie a e e e : de vereniging . 
INLEIDING 
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: 
- dat de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft besloten om de 

statuten van de vereniging gedeeltelijk te wijzigen; 
- de vereniging is opgericht op zeventien maart negentienhonderd vijfentwintig; 
- de statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij een akte van 

statutenwijziging verleden voor Mr. Vincentius Johannes Maria Bos, notaris te 
Zaanstad, op achtentwintig mei tweeduizend negentien; 

- van dit besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen 
van de desbetreffende algemene ledenvergadering. 

STATUTENWIJZIGING 
Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, ter uitvoering van dit 
besluit artikel 16 van de statuten van de vereniging gedeeltelijk te wijzigen, zodat 
het gewijzigde artikel van de statuten voortaan zal luiden als volgt: 
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING 
Artikel 16 
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december 

van elk kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na 
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de 
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de 
vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van 
baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden 
ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer 
van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt. 
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 De balans en staat van baten en lasten worden door een onafhankelijke 
accountant samengesteld. 

4. Het bestuur legt op een algemene ledenvergadering uiterlijk op dertig november 
van ieder kalenderjaar een plan en begroting voor aan de leden betreffende het 
jaar volgend op het lopende jaar. 

5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar 
lang te bewaren. 

VOLLEDIGE TEKST VAN DE STATUTEN 
Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat de volledige tekst 
van de statuten thans luiden als volgt: 
NAAM 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam De Zaansche Molen. 
ZETEL 
Artikel 2 
Zij heeft haar zetel te Zaanstad. 
DOEL 
Artikel 3 
1. De vereniging heeft ten doel: 
 a. het behoud en beheer van maalvaardige windmolens in de Zaanstreek; 
 b. het vergroten van de kennis over en de liefde voor de Zaanse molens en 

hun geschiedenis; 
 c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
 a.  het in eigendom verkrijgen en in goede staat brengen dan wel houden van 

windmolens als monumenten van cultuurhistorische waarde; 
 b. het gaande houden van windmolens in de Zaanstreek; 
 c. het streven naar behoud van het oorspronkelijke karakter van de naaste 

omgeving van die molens; 
 d. het verlenen van hulp en steun aan eigenaren van molens in de 

Zaanstreek; 
 e. het verzamelen, bewaren en verbreiden van kennis inzake historie, 

constructie, bediening en productie van molens; 
 f. het openstellen van een museum inzake molens, molenbedrijf en 

molenleven van weleer; 
 g. het stimuleren en verzorgen van tentoonstellingen, excursies, 

bijeenkomsten, cursussen, publicaties en dergelijke; 
 h. het openstellen van molens voor een breed publiek; 
 i. het daadwerkelijk inschakelen van molenliefhebbers, mede als 

vrijetijdsbesteding; 
 j. het bijeenbrengen van gelden, die nodig zijn om het doel van de vereniging 

te verwezenlijken; 
 k. het onderhouden van contacten met overheid, instellingen, bedrijven en 

particulieren inzake het bereiken van bepaalde doelstellingen van de 
vereniging; 

 l. het gebruik van alle andere wettige middelen, die het doel van de 
vereniging ten goede kunnen komen. 

LEDEN 
Artikel 4 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. 

De vereniging bestaat uit leden, leden van verdiensten en ereleden. 
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